Sdr. Vium Nyt
Nr. 321 Sdr. Vium Sogneforening oktober 2019

Vindmøllemidler for efteråret 2019
Der er hensat omkring 30.000 kr. af årets vindmøllemidler fra møllerne ved Lønborg Hede. De kan nu søges af foreninger som ønsker
økonomisk støtte til et projekt eller lignende.
Ansøgningsfrist er den 1. november 2019.
Det er derfor nu tid til at overveje om jeres forening har projekter
der trænger til en økonomisk håndsrækning.
Enhver forening som opfylder formålsparagraffen er berettiget til at
søge om støtte. Formålet med udvalget er:
”At give økonomisk støtte til foreninger i eller med overvejende tilknytning til Sdr. Vium Sogn.”
Der er oprettet en emneside på www.sdrvium.dk med information
om hvordan man søger. Vælg ’Sdr. Vium’ og vælg derefter ’Udvalg
for almen støtte’.
På udvalgets vegne, Jakob Trelborg

Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. november 2019
Emner skal være meddelt Aase Rahbek
på mail skipper.rahbek@gmail.com senest d. 10. oktober
Eventuelle læserbreve / debatindlæg videresendes til godkendelse
hos Sogneforeningens bestyrelse
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Oktober 2019
1/10 Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen kl.
18—HMF
1/10 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
4/10 Madlavning for hele familien på Kulturhuset Skolen kl. 16.30—HMF
6/10 SøndagsFejring i Hemmet kirke kl. 10.00
10/10 Menighedsrådsmøde i ”Stalden”, Vandmøllevej
3, kl. 19.00
10/10 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30
12/10 Livet på Lønborg Hede kl. 14.00—Lønborg Hedelauget
13/10 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
15/10 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
20/10 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.30 og i
Sdr.Vium kirke kl. 11.00
22/10 Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen kl.
18—HMF
23/10 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 19.30
24/10 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3 kl. 19.30
24/10 ´Niels Villemoes i Lyne Hallen—Støtteforeningen
Lyne Friskole
27/10 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 9.00 v. Simon
Møller Olesen
29/10 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
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Så er skoleåret 19/20 kommet godt fra start
med 82 elever fra 0 – 6.klasse.
Som forældre på Bork Skole er det altid en fornøjelse at sende sine børn afsted til skoleårets
første dag.
Når man går 6. klasse står der også en lejrtur på programmet, og i år
gik turen til en spejderhytte i Vester Vedsted ved Ribe.
Eleverne og deres tre lærere drog afsted mandag d. 26/8 og var hjemme igen torsdag eftermiddag.
Dagene gik med besøg i Ribe Domkirke, shopping på gågaden, Vadehavsmuseet, tur til Mandø med naturvejleder, O-løb i dagslys og mørke, lejrbål, snobrød, hygge med hinanden.
Alt i alt en helt enestående oplevelse for vores 6.klasses elever, hvilket har været med til at give dem en kanon start på deres sidste skole
år på Bork Skole.
Den lokale folkeskole, som dækker Sdr. Vium, Hemmet og Bork skoledistrikt. Den lille folkeskole med plads til alle!
På forældres vegne, Eva K. Nielsen.
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MADLAVNING FOR MÆND
Så er vi klar igen til en sæson
med mad, mænd og masser af hygge.
Alle mænd - stjernekokke såvel som nybegyndere er
velkommen.
Underviser er Henriette Christiansen
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

1. okt. 2019
22. okt. 2019
12. nov. 2019
3. dec. 2019

Tid og sted:
Deltagerpris:
Tilmelding til:

Kl. 18.00 på Kulturhuset SKOLEN; Sdr. Vium
500 kr for hele kurset
(30 kr ekstra for ikke medlemmer af hmf)
Øl/vin kan tilkøbes på kursusaftenen.
Hanh 8193 6857 senest 3 dage før.

MADLAVNING FOR HELE FAMILIEN
Tag din mor/far/bedstemor/bedstefar med
og mød op til fælles madlavning
under ledelse af Gitte Berthelsen og Irene Ottosen.
Fredag

4/10 2019 kl. 16.30-20.30
”Fra jord til bord”

Tid og sted:

Skolekøkkenet i Kulturhuset SKOLEN, Sdr. Vium
Esbølvej 9

Deltagerpris: 65 kr. pr. voksen, 45 kr. pr. barn.
Ved tilmelding til hele sæsonen er prisen 50 kr. pr. voksen
og 35 kr. pr. barn.
Tilmelding til Hanh sms 8193 6857, senest 3 dage før!
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Kære interesserede i Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium
Nu er det vist tid til en opdatering igen!
Renoveringen af gymnastiksalen nærmer sig sin afslutning – eller sin næsten afslutning. Gulvet bliver først
slebet og lakeret når musiksalen også er klar til det, men El- og VVS installationerne er næsten færdige.
Lydmanden er godt i gang med hans installationer, den sorte Troldtekt er ved at blive monteret på loftet og
maleren er i gang med at dække års slid og skader på væggene. Der har været noget leveringstid på den
Troldtekt der skal monteres på gavlene, så der går et par uger inden den bliver monteret, men vi håber på at
blive klar til gymnastiksæsonen.
I musiksalen er det mest maleren og lydmanden der kommer til at husere, og arbejdet med det vil fortsætte i
forlængelse af arbejdet med gymnastiksalen.
De frivillige med Vagn Christiansen i spidsen, har igen været i gang med det hårde arbejde. Denne gang
med nedbrydning af den store skorsten, og når den er helt væk, vil der være forbindelse mellem den gamle
tekøkken og klasseværelset i hjørnet af hovedbygning. Lige nu ligner lokalerne og kælderen under, som de
frivillige i øvrigt også har ryddet, Jerusalems ødelæggelse. Murbrokker, huller til afløb i gulvene og vandrør
der stritter ud hist og her, kan godt få det til at se uoverskueligt ud for uøvede, men håndværkerne er
fortrøstningsfulde og siger det går efter planen, så det tror vi på.
Vi er klar over, at der kan være spørgsmål til projektet – også kritiske, så vi vil gerne opfordre alle til, at
spørgsmålene også stilles til os der arbejder med projektet, så vi kan vende hvad der er op og ned. Det er
byens projekt vi er blevet bedt om at administrere, og vi står gerne mål for både kritiske og blot nysgerrige
spørgsmål.
Da vi helt i begyndelsen samlede alle foreninger i byen, var der stor enighed om, at vi ville dette projekt, og
at vi skulle samle alle aktiviteter under ét tag. Det er det, der rent faktisk er ved at ske nu her 2 år efter vi
overtog bygningerne efter friskolens konkurs. Det har ikke kunnet lade sig gøre uden en masse frivillig
velvilje og tid, og vi er os bevidste om i styregruppen, at vi ikke selv kan komme i mål, uden at vi alle står
sammen om projektet. Det mærker vi heldigvis stadig tydeligt at vi gør, og vi håber ikke I bliver trætte inden
vi er ved vejs ende, og kan nøjes med at drifte huset.
Tak for opmuntringerne – dem er der i sandhed brug for!
Om alt går vel, står lokalerne færdige til jul. Så kan vi gå stolte ind i 2020 med lokaler som kan overtage
fælleshusets aktiviteter og så kan fælleshusets bestyrelse endelig få et velfortjent hvil fra opgaverne – det
ser de frem til…
Vel mødt i arbejdstøjet eller bare for at se hvordan det går!
Med venlig hilsen
Kai Kjær Jensen
Formand
Kulturhuset SKOLEN Sdr. Vium
Tlf.: 42 50 58 48

6

Foreninger i Sdr. Vium
Sdr.Vium Forsamlingshus
Formand Johannes Nielsen 97 37 54 33 / 21 45 02 25 e-mail mjknielsen@gmail.com
Booking Aase Rahbek, tlf. 23253182 e-mail skipper.rahbek@gmail.com
Sdr. Vium Sogneforening
Formand: John F. Jacobsen 30278860 john@m-ks.dk
KFUM Spejderne i Sdr. Vium
Kristian Clasen e-mail wimminger@gmail.com
HSV IF- Hemmet-Sdr. Vium idrætsforening
Formand Maria Bøjgaard e-mail maria82simon@gmail.com
HMF—Her Mødes Folk, Sdr Vium
Formand Irene Høgsbro Ottosen, e-mail familien.ottosen@stofanet.dk
Sdr Vium Indre Mission
Carsten Nielsen e-mail hhdc@live.dk, tlf. 27625123
Sdr. Vium Vandværk
Formand Søren Bonde Larsen—tlf. 51515004, E-mail: sbl51@hotmail.com
Bypedellerne:
Kontakt Orla Jensen, email dybdaljensen@hotmail.com, tlf. 22165829
SpireVium Friluftsbørnehave & -vuggestue
Formands Jakob Trelborg, tlf. 50940530, e-mail: jakob.trelborg@gmail.com
Støtteforeningen SpireVium
Maria Bøjgaard e-mail maria82simon@gmail.com
Støtte til almennyttige formål i Sdr.Vium
Jann Ove Pagaard, e-mail jannovep@hotmail.com, tlf. 21276509
Teaterforeningen
Dorthe Nielsen, e-mail dorthenielsen@msn.com
Styregruppen Kulturhuset Skolen
Kaj Kjær, e-mail kaikjensen@gmail.com
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November 2019
3/11 Alle Helgens Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl.
9.30 og i Hemmet kirke kl. 11.00
7/11 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3. Halbesøg.
Kører kl. 19.00
10/11 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 10.30
12/11 Madlavning for mænd på Kulturhuset Skolen
kl. 18—HMF
12/11 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
14/11 Menighedsrådsmøde i ”Stalden”, Vandmøllevej
3, kl. 19.00
15/11 Madlavning for hele familien på Kulturhuset
Skolen kl. 16.30
16/11 Julefrokost i Fælleshuset kl. 18.00
17/11 Gudstjeneste i Hemmet kirke kl. 9.00 v. Simon
Møller Olesen
21/11 Teenklub i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 19.30
24/11 Gudstjeneste i Sdr.Vium kirke kl. 10.00
26/11 Plejehjemsgudstjeneste i Hemmet kl. 15.30
29/11 Fredagsmiddag på Tværs i ”Stalden”, Vandmøllevej 3, kl. 18.00.
Husk tilmelding senest onsdag den 27. november til
Ellen på 2342 5741
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Lene´s Blomster”tilbyder
Buketter, bårebuketter fra 75 kr.
Begravelseskranse fra 500 kr
Dekoration fra 300 kr
Kistepynt fra 900 kr
Rejsekranse, samplantninger m.v aftal pris
Alt kan bestilles og afhentes i det lille værksted
i Sdr. Vium ( Døgnet rundt)
Ring for aftale på
Tlf 97366066

Lenes Blomster, Lynevej 16,
Sdr. Vium - 6893 Hemmet
 97 36 60 66 
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Byporte
Skrive skilte til byporte, kan lånes
og afhentes hos John F. Jacobsen,
MKs, Esbølvej 24, tlf. 30278860
eller 22548860
Sogneforeningen

Sdr. Vium

Flag Allé
Kontaktperson er
Erhart Allerslev
Tlf. 97375341

Landsbypedeller
Kontaktperson er
Orla Jensen
Tlf. 22165829

Trykning af Sdr. Vium Nyt er sponseret af Andelskassen
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Boiskov Biler
Alt i biler
Lynevej 4, 6893 Hemmet
Tlf. 97 37 52 74

Her er der plads
til din annonce.
Her er der plads
til din annonce.
Telefon 70 26 16 80
Erhvervsparken 2, 6830 Nørre Nebel
Storegade 32, 6880 Tarm

Sdr. Vium Forsamlingshus
er velegnet til privat fester
Tlf.23253182
træffes bedst efter kl. 17.00
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